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M žeš být zárove inteligentní a krásný.
Tvé telefonáty netrvají déle než 30 sekund.
Pro 5-denní dovolenou ti sta í 1 kufr.
Nemusíš sledovat sexuální život svých p átel.
M žeš si sám otev ít sklenice s marmeládou.
Stálí známí t nelitují, když trochu p ibereš.
Tv j zadek nikdy nehraje roli u p ijímacího pohovoru.
P i milování nic nep edstíráš – poznalo by se to.
Nemusíš s sebou všude tahat tašku plnou zbyte ností.
Nikdy ne istíš WC.
Vysprchovat a obléct se zvládáš do 10 minut.
Když t n kdo zapomene pozvat na ve írek, je stejn jako d ív tv j
p ítel.
13) Tvé spodní prádlo stojí jen 60 K .
14) Od hlavy dol se rozhodn holit nemusíš.
15) Nikoho nezajímá, že jsi ješt ve 34 letech svobodný.
16) Všechny barvy tvého obli eje jsou originální.
17) T i páry bot ti rozhodn sta í.
18) Banán m žeš sníst, kdykoli se ti zamane.
19) M žeš íkat, co chceš, protože je ti jedno, co si o tob ostatní myslí.
20) P edehra je dobrovolná.
21) Nikdo nep eruší sprostý vtip, když vstoupíš do místnosti.
22) Opravá tvého vozu ti sd lí pravdu.
23) Nezajímá t , jestli n kdo zpozoroval tv j nový ú es.
24) Máš po ád stejnou náladu.
25) Znáš minimáln 20 zp sob , jak otev ít flašku piva.
26) Stejná práce – více pen z.
27) Je fuk , jak sedíš, tvé roztažené nohy nikomu nevadí.
28) Dálkový ovlada pat í jen tob …pouze tob .
29) Nikdo se ti nedívá na prsa, když se s tebou baví.
30) Nemít n jakou osobu rád, nevylu uje mít s ní dobrý sex.
31) Co je to vlastn celulitida ??? !!!
32) Šanci mít sex ti nikdy nep ekazí špatná nálada.
33) To, žes p išel na party ve stejných kalhotách jako n kolik dalších koleg ,
jen vyjad uje tvou náležitost k týmu.

